
Zápis z jednání zastupitelstva Obce Křečkov ze dne 
7.2.2007 

Přítomni:  Jeníkova, Albertova, Mazač, Málek 
Omluveni: Hrdlička, Šubr, Krejčí 
Ověřovatelé zápisu: ing. Málek, Mazač 

Program : 

1. Kontrola závěrů z minulého jednání 
2. Volba ověřovatelů zápisu 
3. Stanovení termínu dalšího jednání 
4. Hřbitov 
5. Internet - nabídka 
6. Pitná voda pro školní jídelnu 
7. Obecní pole za hřbitovem 
8. Žádost o rozšíření mostku za nemovitostí č.78 
9. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2006 
10. Ostatní  

o kontejner pro zahradní odpad 
o kontejner na hřbitov 

11. Sbírky zákonů a věstníky 

Ad l/  
Zastupitelstvo vzalo na vědomí splnění závěrů z minulého jednání 

Ad 2/ 
Zastupitelstvo zvolilo ověřovatele zápisu - ing. Málek, p. Mazač 

Ad 3/ 
Zastupitelstvo stanovilo termín dalšího jednání na 7.3.2007 od 17 hodin. 

Ad 4/ 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s informacemi o nutnosti pořízení smluv na hrobová místa a 
poplatcích za hroby 
Připomínka Ing. Málka přistavit kontejner na hřbitovní odpad 

Ad 5/ 
Zastupitelstvo odsouhlasilo zavedení připojení na internet pro obec Křečkov firmou Lica-net. 
Hlasování proti 0, pro 4 (ze 4 přítomných) 

Ad 6/ 
Zastupitelstvo projednalo zásobování pitnou vodou pro školní jídelnu. 

Ad/7 
Zastupitelstvo souhlasí s udržováním a obděláváním obecního pole za hřbitovem 
mysliveckým sborem. Hlasování proti 0, pro 4 (ze 4 přítomných) 



Ad/8 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s žádostí p.Tichého a p.Bryxího o rozšíření můstku za 
nemovitosti p.Tichého č.p.78.Vzhledem k malé frekventovanosti vozidel v této ulici se 
zastupitelstvo rozhodlo žádost prozatím zamítnout. 

Ad/9 
Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet obce za rok 2006 

Ad/10 
Zastupitelstvo projednalo obecně prospěšné práce pro obec panem Jiřím Římkem. Hlasování 
proti 0 pro 4 ze 4 přítomných 

Ad/11 
Sbírky zákonů č.3-8 

Usnesení č. 2/07 
Zastupitelstvo obce Křečkov po projednání 
1. Ad 7/ Schválilo udržováni obec.pole Mysliveckým sborem 
2. Ad 5/ Schválilo internetovou nabídku Licanet 
3. Ad 10/ Schválilo obecně prospěšné práce p. Římkem 
4. Ad 9/ Schválilo návrh závěrečného účtu obce za rok 2006 

Ověřovatelé zápisu. :ing. Málek, Mazač 
Zápis provedla: Albertová Jiřina 

 


